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    Évtizedek után ismét házna-
gyot választ az Országgyűlés: 
Kövér László a fi deszes Mátrai 
Mártát jelölte a posztra. Ház-
nagy a Horthy-korszakban lé-
tezett Magyarországon, ezt a 
hagyományt követve teremtet-
te meg az új pozíciót a kéthar-
mad. A házelnök első számú 
politikai, „üléstermen kívüli” 
helyettesét december 17-i ülé-
sén titkos szavazással, egysze-
rű többséggel választja meg az 
Országgyűlés. A háznagynak 
miniszteri fi zetés jár, képviselői 
munkájáért azonban nem kap-
hat külön díjazást. Mátrai 1998 
óta országgyűlési képviselő, 
minden alkalommal a Fidesz 
Somogy megyei listájáról jutott 
be a parlamentbe.

Január 1-jétől az országgyű-
lési törvény szerint főigazgatója 
is lesz a Háznak, és működni 
kezd az Országgyűlési Őrség is. 
A leendő főigazgatót, a házna-
gyot és az őrség jövendő pa-
rancsnokát tegnap mutatta be 
Kövér László a házbizottság-
nak. A főigazgatói posztra fel-
kért Such György már október 
15-től belépett az Országgyűlés 
Hivatalának állományába, hogy 
áttekintse azokat az ügyeket, 
amelyek januártól az irányítá-
sa alá tartoznak majd. Such 
egyebek mellett volt már a Fi-
desz tanácsadója, elnöki kabi-

netfőnöke, a Magyar Hírlap fő-
szerkesztő-helyettese, az Info-
rádió programigazgatója, a Ma-
gyar Rádió elnöke. A főigazgató 
javadalmazása megegyezik a 
háznagyéval. A főigazgató a 
házelnök irányítása alatt végzi
munkáját: közreműködik az
Országgyűlés döntéseinek elő-
készítésében, és felelős az Or-
szággyűlés költségvetésének 
végrehajtásáért.

Az Országgyűlési Őrség pa-
rancsnoki posztjára Kövér ja-
nuártól Tóth László rendőr al-
ezredest nevezi ki, aki 2010 óta 
személyi védelmét szervezi és
irányítja. Az őrség tagjai vegyi 
eszközt, elektromos sokkolót, 
rendőrbotot, lőfegyvert hasz-
nálhatnak, kép-, illetve hang-
felvételt készíthetnek majd, de 
bilincselhetnek, járművet vizs-
gálhatnak át és magánlakás-
ban is intézkedhetnek. Emellett 
az őrök feladata lesz, hogy a 
rendzavaró képviselőket kive-
zessék az ülésteremből. Arról, 
hogy ki minősül rendzavaró-
nak, a törvény nem rendelke-
zik, a szocialista képviselők 
azonban számítanak arra, 
hogy a házelnök a lehetőséggel
élve őket akkor is kivezetteti 
majd, ha semmi oka nem lesz 
erre. 

 F. Á.    

   Kövér háznaggyá teszi
Mátrai Mártát

    Bűncselekmény hiányára hi-
vatkozva megszüntette az 
ügyészség a jobbikos Gyöngyö-
si Mártonnal szemben holoka-
uszt tagadás gyanújával indított 
nyomozást – adta hírül a Job-
bik. A legutóbb a zsidók listá-
zásának emlegetésével botrányt 
kavart Gyöngyösi még február-
ban adott olyan nyilatkozatot a 
The Jewish Chronicle folyóirat-
nak, ami miatt Mesterházy At-
tila MSZP-elnök – frakciótársá-
val, Steiner Pállal közösen – fel-
jelentette őt. A jobbikos politi-
kus – akinek nyilatkozatát a 
The Jerusalem Post idézte – a 
beszámoló szerint megkérdője-
lezte a holokauszt magyar áldo-
zatairól szóló ismert számokat, 
illetve azt a tényt, hogy több 
százezer magyar állampolgárt 
zsidó származása miatt gyilkol-
tak meg, illetve deportáltak a 
II. világháború alatt.

Gyöngyösi szavaitól a Kül-
ügyminisztérium és a KDNP is 
elhatárolódott, mire a politikus 
úgy reagált, továbbra is vállal-
ja a folyóiratnak adott nyilatko-
zatát, amelyet szerinte a The 
Jerusalem Post manipulálva 
idézett. Kijelentette: fenntartja, 
hogy virágzik az „izraeli etno-
biznisz”, illetve azt is, hogy a 
holokauszt magyar áldozatai-

nak számáról „vita van”. A szo-
cialisták feljelentésükben arra 
hivatkoztak, hogy a Btk. sze-
rint aki nagy nyilvánosság előtt 
a nemzetiszocialista vagy a 
kommunista rendszerek által 
elkövetett népirtás és más, em-
beriség elleni cselekmények té-
nyét tagadja, kétségbe vonja 
vagy jelentéktelen színben tün-
teti fel, három évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetendő.

Steiner Pál lapunknak úgy 
reagált: Orbán Viktor kijelen-
tésével ellentétben úgy tűnik,
ez mégis egy következmények 
nélküli ország. A szocialista 
politikus szerint miután már
november végén értesült a Job-
bik a nyomozás megszünteté-
séről, könnyen lehet, hogy ez 
„bátoríthatta” Gyöngyösit leg-
utóbbi, parlamentben tett kije-
lentésére, amely miatt több tíz-
ezren tüntettek később a Kos-
suth téren. Utalva arra, hogy a 
kormányfő azt ígérte neki a 
parlamentben, minden zsidó
embert megvéd, Steiner hozzá-
tette: nem Orbánnak, hanem a 
jogállamnak kell megvédenie 
őket, ám az ügyészség meg-
szüntető határozata nem ezt 
mutatja. 

 NÉPSZAVA-ÖSSZEÁLLÍTÁS   

   Ügyészség: Gyöngyösi 
nem holokauszttagadó 

    A Wesley János Lelkészképző 
Főiskola (WJLF) alapításának 
25. évfordulójáról emlékeztek 
meg tegnap az intézmény jó-
zsefvárosi épületében, a főisko-
lát 1987-ben létrehozó Magyar-
országi Evangéliumi Testvérkö-
zösség (MET) szervezésében. 
Iványi Gábor, a főiskola rektora 
és a – tavaly elfogadott egyház-
ügyi törvény miatt idén feleke-
zeti státusától megfosztott – 
MET vezető lelkésze emlékezte-
tett, hogy a rendszerváltás előtt 
még csak be kellett jelenteniük 
iskolaalapítási szándékukat az 

Állami Egyházügyi Hivatalnak
– amely 1981-ben egyháznak 
ismerte el a felekezetet –, ma vi-
szont azért küzdenek a bírósá-
gon, hogy legalább vallási egye-
sületként jegyezzék be őket.

A lelkész elmondta, a rend-
szerváltás utáni első szabadon
választott kormány ismerte el
1991-ben egyházi felsőoktatási
intézménynek a WJLF-et,
amelynek épületét – egy bezárt
húsüzemből átalakítva – szán-
dékosan nyitották meg a Jó-
zsefváros – napjainkban is – 
leghátrányosabb helyzetű kör-
zetében található, a MET által
működtetett Oltalom Karitatív 

Egyesület szomszédságában. A 
prostitúció, a szegénység, a haj-
léktalanság és a betegség ál-
landó jelenléte és látványa 
ugyanis szembesíti a különféle 
– egyebek között szociális mun-
kás, vallástanár és lelkész – 
szakokon tanulókat leendő hi-
vatásuk fontosságával és szük-
ségességével. Iványi Gábor fele-
kezete támogatásáról is biztosí-
totta a felsőoktatásért tüntető 
diákokat, tanárokat és dolgozó-
kat „ezekben a nehéz, sokak
szerint forradalmi időkben”.

A rendezvényen megjelent 
Schweitzer József nyugalma-
zott országos főrabbi is, mivel a 

MET megemlékezett a zsidóság 
egyik legszentebb ünnepe, a 
hanuka hatodik napjáról, majd 
Iványi, illetve a főiskola több 
tanára meggyújtotta a menóra 
egy-egy gyertyáját. Schweitzer 
emlékeztett: a hanuka ünnepe 
a régi római katolikus naptár-
ban is megtalálható volt a Szent 
Makkabeusok napjaként, akik 
a vallásszabadságért harcoltak. 
A rendezvény keretében a WJLF 
falán felavatták Raul Wallen-
berg emléktábláját is, a máso-
dik világháború idején magyar 
zsidók ezreinek életét megmen-
tő svéd diplomata születésének 
100. évfordulója alkalmából.    

   M ég nem tudni, kapnak-e, 
és ha igen, mekkora ju-
talmat az idén az Or-

bán-kormány tagjai. Egyelőre 
nem kaptunk érdemi választ a 
Giró-Szász Andrásnak feltett 
kérdésünkre. Más választ vi-
szont kaptunk: a kormányszó-
vivő azt kérte, a Népszava küld-
je el neki ugyanezeket az infor-
mációkat a 2002–2010 közötti 
időszakból, hiszen – tette hoz-
zá – bizonyára azokban az 
években is írtunk erről. Túllép-
ve azon, hogy nem a kormány-
szóvivő kérdez és az újságíró 
válaszol, hanem fordítva, és 
azon is, hogy az ilyen elszámol-
tatási célú adatgyűjtésre meg-
kérhették volna Budai Gyula 
kormánybiztost is, lapunk ösz-
szegyűjtötte a „zelmúltnyócév” 
jutalmazási gyakorlatát.

Alig osztott év végi jutalma-
kat kormánya tagjainak Med-
gyessy Péter, viszont a kor-

mányfő, miniszterei és állam-
titkárai 2003 végén a béreme-
lésük összegét jótékony célra 
ajánlották fel. Medgyessy egy 
évvel később is ugyanezt kérte
minisztereitől. Gyurcsány Fe-
renc a kezdetektől lemondott fi -
zetéséről: a pénzt minden hó-
napban jótékony célra utalta 
át. Ugyenezt tette a 2009 ápri-
lisi lemondása után neki járó
9 milliós végkielégítéssel és a 
szabadságmegváltás címén ka-
pott 7,6 millió forinttal. Kormá-
nya tagjainak prémiumot elő-
ször 2006 végén adott Gyur-
csány, de akkor sem mindenki-
nek. Hat miniszter – Gráf Jó-
zsef, Kiss Péter, Szekeres Imre,
Hiller István, Molnár Lajos és
Veres János –, valamint Bajnai
Gordon fejlesztéspolitikai kor-
mánybiztos kapott átlagosan
bruttó 900 ezer forintot. Nyilvá-
nosságra hozták a neveket, az
összegeket, és azt is, ki mivel
érdemelte ki a pluszpénzt.
Gyurcsány erre megkapta 

Szijjártó Pétertől, hogy a meg-
élhetési válság küszöbén így 
„alázza meg a magyar embere-
ket”.

A Gyurcsány-kormány pre-
mizálási gyakorlata egyébként
jól követhető egy-egy tárcaveze-
tő esetén. Gráf József agrármi-
niszter az egyszeri, 2006-os ju-
talmát egy szigetvári jótékony-
sági alapítványnak utalta át.
Göncz Kinga 2003-ban állam-
titkárként 1,5 havi jutalmat ka-
pott, ezt követően azonban
minsztersége négy éve alatt 
semmit. Kóka János, aki há-
rom évig volt miniszter, szintén
nem kapott jutalmat, ahogy a 
2002–2006 között miniszter 
Magyar Bálint sem. A koalíciós

egyeztetésért felelős Horn Gá-
bor hat év alatt kapott viszont
9,8 millió forintot. A 2009 má-
jusában hivatalba lépett Bajnai
Gordon sem vette fel 1,4 milliós 
miniszterelnöki fi zetését, mert 
jelképes 1 forintért vállalta a 

válságkezelő kormány vezeté-
sét. Év végi jutalmat egyáltalán 
nem adott minisztereinek.

Tavaly ugyan Orbán Viktor 
sem osztott a kabinetben kará-
csonyi prémiumot, de első kor-
mánya idején még igen. Ráadá-
sul akkoriban nem is hozták 
nyil vánosságra, hogy ki és 
mennyi pénzt kapott év végén. 
Ezeket az adatokat csak a ké-
sőbb Gyurcsány által beveze-
tett, nyilvános adattárból lehe-
tett visszamenőleg kikeresni. 
Kiderült, hogy Orbán eseten-
ként 8-10 havi, átlagosan pedig 
félévnyi bérrel megegyező jutal-
makat utaltatott ki. A minisz-
terek csak 2000-ben és 2001-
ben kaptak év végi prémiumot, 
de utóbbi volt a jutalmazási 
csúcsév. Akkor Dávid Ibolya 
igaz ságügyi miniszter például 
2,3 millió forintot vett fel, De-
meter Ervin titokminiszter pe-
dig 2,5 milliót. Az államtitká-
rok jutalmazása ennél bizonyos 
esetekben nagyobb volt. A jelen-
leg honvédelmi miniszter Hende 
Csaba az igazságügyi tárca po-
litikai államtitkáraként pél dául 
2000-ben 1,5, majd 2001-ben 
további 5 havi jutalmat kapott 
az akkor még törvény szerint 
járó, 13. havi illetményén felül. 
Mikola István egészségügyi mi-
niszter 4,5 havi pénzhez jutott, 
de a ma alkotmánybíró Stumpf 
István kancelláriaminiszter is 
több mint egyévnyi, 6 millió fo-
rint pluszjuttatást kapott hiva-
tali ideje alatt.  

 Jelentős – akár hat-nyolc havi bérnek megfelelő – prémiumot osztottak 1998 és 2002 között

 Titkolózás a jutalmakról 
Ígéretet már igen, de számokat még nem kaptunk 
a kormányszóvivőtől arra, hogy a kormány tagjai 
kapnak-e az idén év végi jutalmat. Bár nem vet túl 
jó fényt az első Orbán-kormányra, teljesítettük 
Giró-Szász András kérését, és összeszedtük, hogy a 
2002–2010 közötti kabinetek mennyire jutalmaz-
ták magukat. Kiderült, hogy kevésbé, mint az 
1998–2002 közötti kabinet. Ráaádásul Orbán Vik-
torral szemben két elődje is lemondott milliós fi ze-
téséről, és ingyen dolgozott miniszterelnökként.

LENGYEL TIBOR

Orbán Viktorral 
ellentétben két 
elődje lemondott 
milliós fi zetéséről, 
és ingyen
dolgozott
kormányfőként 

 Negyedszázados a Wesley János Lelkészképző Főiskola – Wallenberg-emléktáblát avattak 

 Tovább küzdenek Iványiék  

MOLNÁR RICHÁRD

A MET vezető lelkésze és Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi – a vallásszabadságot is emlegették  FOTÓ: VAJDA JÓZSEF

Miniszteri fi zetés jár majd Mátrainak  FOTÓ: TÓTH GERGŐ


